
על ב נתבשרנו  אלה  שורות  כתיבת  שעת 

הדור  גדול  של  מרומים  לגנזי  עלייתו 

תנועתנו  יוסף.  עובדיה  הרב  מרן  ההלכה  ופוסק 

מצטרפת לאבל הכבד על הסתלקותו ולכאב על 

החסר הגדול שהותיר אחריו.

נושא חודש הארגון שאנו עומדים  בפתחו הוא 

לגעת  מבקש  אני  אחדות  במילים  שליחות. 

ברובד העמוק יותר של נושא השליחות.

כאשר אדם מקבל על עצמו להיות שליח, חשוב 

המוטלת  השליחות  ומהי  השולח  מיהו  שידע 

עליו.

תנאי  הן  אלו  לשאלות  התשובות  בירור 

תיתכן  לא  בלעדיהן  בתהליך.  להתקדמות 

מוטל  מה  יודע  אינו  השליח  שכן  השליחות, 

מדברים  אנו  כאשר  פועל.  הוא  מי  ובשם  עליו 

על שליחות אנו רואים בעם ישראל את השליח 

עצמה,  השליחות  את  ישראל  עם  ובקידום 

שהגשמתה יכולה להיעשות ביותר מאשר דרך 

אחת.

הבנה חשובה שמשוקעת בתשתית השליחות 

ה'  עבד  ה'.  עבד  הוא  שהשליח  ההבנה  היא 

זו  ידיעה  ומכוח  אותו,  ששלח  הוא  שה'  יודע 

הוא פועל.

תפיסת  את  ברוד  מנחם  הרב  מתאר  כך 

"הרבי  מילובביץ':  הרבי  של  השליחות 

ולא  מלובביץ' תבע מרבנים לצאת אל העם 

ובה־בעת  אליהם,  יבוא  שהציבור  להמתין 

חבריו  עם  לפעול  פשוט  מיהודי  גם  דרש 

מילוי  בעת  היהדות.  חיזוק  למען  וסביבתו 

והעדין  הדק  הקו  על  לשמור  יש  השליחות 

המחבר בין השאיפה לקרב את כולם לאורה 

לסטות  שלא  ההקפדה  ובין  התורה,  של 

מדובר  ערוך.  השולחן-  מדיני  הנימה  כמלוא 

עוסקים  כאשר  פשוט.  ולא  מורכב  באתגר 

עין  או להעלים  בקירוב לבבות, הפיתוי להקל 

תחושה  יש  גדול.  הוא  ההלכה  גדרי  מפריצת 

מצדיקה  לבבות(  )קירוב  שהמטרה  שייתכן 

להישמר  ועלינו  עין(,  )העלמת  האמצעים  את 

מהשתלטותה של התחושה הזאת. הרבי לימד 

שהדרך הנכונה היא "מקרבן לתורה" – כלומר: 

התורה  את  ולא  לתורה  הבריות  את  לקרב  יש 

לבריות". 

מכוח  רק  פועל  לזכור תמיד שהוא  צריך  שליח 

מי ששלח אותו ועל פי הוראותיו. אנחנו שליחים 

של ה' לעשות רצונו פה בעולם. ואנו פועלים לפי 

הדרכותיו של ה' בתורה.

שנזכה להיות עבדי ה' באמת.

יוסי ורדי

דבר המזכ"ל

בס"ד

לע"נ יונתן )יוני( מנדל תורג'מן בוגר, מדריך וקומונר סניף רחובות ז"ל

8 > מהחדש?
2 < הכוורת
7 < הדילמה

כל מה שקורה 
בהדרכה בתנועה

פעולה מאתר 
התנועה

האם להדריך בשישית 
או בשביעית?!

עם מו"ר הרב שמואל 
אליהו שליט"א

פינת הטיפ ועדכונים מהמליאה וגם: בעיות בתנועה - הטור של נטע אסיף 

גליון 2 << מרחשוון תשע"ד

המדריךהמדריך
למדריך שמדריך

המדריך למדריך שמדריך
 יוצא באהבה למדריכי תנועת אריאל.

עורך: מרדכי יורבצקי. עורך אחראי: דביר 
עמיאור עיצוב גרפי: יצחק למפרט

הערות, הארות ובקשות יתקבלו בברכה. 
devir13@gmail.com
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 בחכמה 
       פותח 

   שערים
פעולה  בצהריים,  שלישי  יום 

עוד רבע שעה.
בסיסי,  פק"ל  מדים,  על  עולה 
ומתחיל  השרוך  את  משחיל 

המסע רגלי לעבר הסניף.
חמש  של  קל  באיחור  מגיע 
חניכים  שישה  חמישה  דקות, 
בחוץ,מעולה..  מחכים  כבר 

רגע, מה הם עושים בחוץ??
מתקרב 
לזירת 

האירוע. 
לאחר 

חקירה 
קצרה 

מתברר 
שהסניף 

נעול 
עדיין.

איזה  היי, 
שאני  מזל 

מחזיק 
תמיד 

מפתח 
הקטן  בתא 
התיק...  של 

או שלא.

טוב, זה הזמן לתכנית ב'.  
ילמדו  שלא  לחניכים  מבהיר 
עומד  שאני  מה  את  ממני 
לתפס  ומתחיל  כרגע  לעשות 

לעבר החלון הקרוב. 
מי שם שם מנעול?!

הזמן  זה  אוקיי,  ג'.  תכנית 
להפעיל את הראש. או לפחות 
עליו.   שתלויה  הסיכה  את  את 

נו....בכל הסרטים זה פועל. 
מנסה לפתוח את המנעול עם 

סיכת ראש.
הניסוי נכשל והסיכה נשברה.

סניף  עם  גם  אני  עכשיו  יופי. 
את  שמשכימים  וחניכים  נעול 
כל השכונה בין שתיים לארבע, 

וגם עם סיכה אחת.
מקל  איזה  בטח  לי.  יש   אהה 

חד יעשה את העבודה.  
גם  שעה...לא.זה  רבע  לאחר 

לא משהו.
טוב, אין ברירה, צריך להתקשר 
לאבא שיקפיץ לי את המפתח 
עם האוטו. כבר ארבעים דקות 

מתחילת הפעולה.
של  בכיס  הפלא'  את  מחפש 
הדגמ"ח. אהה, בטוח הפלאפון 

בכיס למטה.
אוקי ,פלאפון לא היה שם, אבל 
שגרם  שם  היה  אחר  משהו 
אם  רגע   באותו  להתלבט  לי 

לצחוק או לבכות...

סיכום מליאת חב"ב 
רציניים  חבר'ה   15 התכנסו  האחרון  ג'  ביום 

מחב"ב שהגיעו לשנות את העולם.
או לפחות מנסים לשנות את העולם.

הבחורים  התכנסו  מוקדמת  צהריים  בשעת 
על  וחשיבה מחודשת  לדיון  בהנהלה הארצית 
בחירת  לפעולה,  הדרך  בירור  יעדים,  קביעת 
ויציאה  לפרקטיקה  הורדה  ומשם  הדרך 

למעשה- במטרה לתקן את העולם!
תיקום  היו  החברים  עבדו  לפיהם  היסוד  ערכי 
הנוער  ותנועת  מעורבות  עשייה,  העולם, 
נוער  של  בסגנון  בעיקר  שפעלו  המקוריות 

שפועל.
כלל  במישור  גדולים  דברים  לעשות  המטרה- 

ארצי, לצאת מהרמה הסניפית.

דיבורים  ברמת  תשאר  לא  שהמליאה  ע"מ 
למליאת  ייעודי  תעריך  מראש  נקבע  בלבד, 
אז  עד  כאשר  הקרוב,  החנוכה  בחג  המשך- 
יעבדו בחברה בקבוצות סניפיות ובפרסום כללי 

כדי שלמליאה הבאה יגיעו חבר'ה נוספים.
הנוכחית  המליאה  חברי  ייצאו  בינתיים, 
מנת  על  ציבור  ואישי  רבנים  אצל  לבירורים 
להגדיר את המשימות החשובות ביותר כרגע, 
וכמו שמסכם יונתן רוזנברג, בוגר סניף שדרות 

אשר הנחה את המליאה:
הבאה,  למליאה  חבר'ה  עוד  לצרף  "צריך 
ולהתחיל  לפעולה  הדרך  את  למצוא  בתקווה 

לתקן את העולם!'
אז- אם אתה חב"בניק ואתה גם רוצה להשפיע 

ולתקן את העולם – מקומך עימנו!

לא להעמיס הכל על השבוע האחרון, לנסות לפרוס הכל על כל החודש.	 
לא להילחץ ולקחת הכל בסבבה כי בסך הכל זה אמור להיות כיף.	 
לשמור על שעות שינה מינימליות. לא ללכת לישון כל יום באחת כשיש לך זמן לפני כן.	 
רעיון להופעה עם תוכן - לקחת שיר קצבי. לכתוב מילים שקשורים לנושא חוד"א 	 

והחניכים שרים ורוקדים אותו. שבט מעלות בבת ים עשה מופע מדהים כזה 
בשנה שעברה - חפשו ביוטיוב - שבט מעלות בנים בת ים.

להכין רשימה מסודרת של כל המשימות החודש: פעולות, חזרות על ההצגה/	 
ריקוד, צביעת קירות וכו'.

להרעיל את החניכים: הרבה פעולות, מוראלים )"אחים שלי תבואו יהיה 	 
מטורף..."( וסתם פינוקים שיתנו מרץ לחניכים לבא כל השנה.

בחודש הבא: איך משמרים את התנופה של חודש ארגון לכל השנה?
 שלחו ל: mordechai4444@gmail.com

בעיות תנועה נטע אסיףסיכום המליאה
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שלום הרב, הנושא השנתי ושל 
חודש ארגון בתנועת אריאל זה 

שליחות. רציתי לשאול את הרב מה 
זה אומר להיות שליח?

זה להיות יהודי. כל תפקיד אנחנו 
בשליחות, משה רבינו היה שליח, 

אברהם אבינו ג"כ. אף אחד לא 
פועל מכוח עצמו. אם הוא היה 

פועל מכוח עצמו זה היה כוח של 
גאווה. כולנו שליחים של הקב"ה. 
אנחנו מחוברים אליו, הכל מכוחו. 

הכל אנו עושים למען שמו.                                                                                                                                             
ברגע שאדם עושה מימוש עצמי 

ויוצא מזה משהו שיש בו גאווה. הוא 
מנותק מכל המערכת כולה, מעם 
ישראל, מנותק מהקב"ה, מנותק 

מהמשפחה ומנותק מהחברים, מההורים, 
מהאישה, מהבעל. שליחות זו החיים שלנו. 

מה התכונות הנדרשות משליח?
עוצמה  אחד,  מצד  הכרחיים:  שהם  דברים  שני 
כמי  לא  והכשרונות  היכולות  האנרגיות,  ובכל 
שכפאו שד אלא מכל השמחה שרק אפשר. זה 
באמת יכול להיות גם בדבר ענק, דבר גדול, ולא 
בדבר קטן. ו... ענווה, ענווה ועוצמה שזה תכונות 
ביניהן  השילוב  אבל  סותרות,  לכאורה  שנראות 

הוא השילוב המנצח.
הוא  אז  למשל  בצבא  נמצא  שאדם  כמו  זה 
עם  על  להגן  מטרה  לו  שיש  גדול  ממערך  חלק 
במלוא  אותו  ועושה  תפקידו  את  יודע  ישראל. 
בא  לא  הוא  ממערך.  חלק  הוא  בסוף,  היכולות. 
בא לקדם את עצמו,  הוא  לקדם את עצמו. אם 
בחיים, אנחנו  כאן  כל אדם  כזה.  אבוי לצבא  אז 
חלק ממהלך, מייעוד. יש לעם ישראל יעוד להיות 

שמח, להיות טוב. זה יעוד.
כנוער  שלנו  השליחות  של  הייחודיות  מה 

וכתנועת נוער?
כשהקב"ה ראה שהעולם מסתאב אז הוא קיצר 
העולם  כך  ועשרים.  למאה  מאלף  החיים  את 
הרבה יותר צעיר. וזה חלק מהתיקון של העולם. 
זה  אומנם  מתוקן.  יותר  עולם  הוא  צעיר  עולם 
את  לשלב  היא  החכמה  ניסיון.  חסר  יותר  עולם 
הרעננות, את ההתחדשות ואת היצירתיות עם כל 
הידע של העבר. יש לנו גם מצד אחד, התחדשות 

באדם צעיר.
ואילו שליחויות היום עם ישראל צריך? איפה עם 

ישראל צריך אותנו?
כתובות מספר  כבר  הן  אותן.  צריך להמציא  לא 
צריכים  אנחנו  הימים.  דברי  סוף  עד  בראשית 
בזה  מתחיל  וזה  כולו  העולם  כל  את  להעיר 
שהאדם מעיר את עצמו. מעיר את סביבתו, מעיר 

את עירו ומעיר את עם ישראל. מעיר ומאיר! ויש 
נכון,  מכוון  שיותר  כמה  אחד  כל  דרכים.  הרבה 
כל אחד לפי היכולות שלו. בגדול, אנחנו צריכים 
למקום  אותו  ולהביא  ישראל  עם  את  לקחת 
אז  תפקידו  את  כשיעשה  ממילא,  שלו.  האמיתי 

העולם כולו יתברך.
איך באמת מובילים ומחזקים את כל עם ישראל 

למה שצריך להיות?
את עם ישראל לא צריך להמציא אותו יש מאין. 
בהוויותו.  צרור  זה  שלו,  בנשמה  זה  בתוכו,  זה 
ממעמד הר סיני ולפני כן, מאברהם, יצחק ויעקב. 
זה דורות על דורות של מסירת הנפש. גם האדם 
הכי רחוק, יש לו את זה בגנים. רק צריך להראות 
זה  על  שיפתח.  רק  אפשרי,  שזה  יכול,  שהוא  לו 
ואני  מחט  של  כפתחו  פתח  לי  "פתחו  נאמר 
אפתח לכם פתחו של אולם". נעשה את המעט 
שלנו נרגיש שיטפון, זה ככה תמיד.  כל מי שעוסק 
היום בשליחות, אם זה רוחנית או פיזית, הוא ממש 
מרגיש סיעתא דשמיא אדירה. על כל צעד שלך 

אתה מקבל הרבה. "הקטן יהיה לאלף", ממש.
לסיום, נשמח אם הרב יברך אותנו לקראת חודש 

הארגון.
תנועת אריאל היא תנועה שמכירה בשם של בית 
הוא  כי  הזה  בשם  נקרא  המקדש  בית  המקדש. 
שאומר  פסוק  יש  אריה.  כמו  עוצמה  מלא  היה 
הוא  אדם  אם  ישאג".  כאריה  ילכו  ה'  "אחרי 
שליח, אז לפעמים הוא אומר "אני שליח אז אני 
לא!  נמרח...  זה  אז  עבד".  כמו  פועל,  כמו  עובד 
אנחנו עובדים כמו שליחים ועובדים כמו אריות. 
בעוצמה, באנרגיות, עם כל היכולות וגם בהנהגה. 
גור  הנהגה,  זה  אריה  החיות.  מלך  רק  לא  אריה 
במובן  הנהגה,  של  במובן  לעבוד  יהודה.  אריה 
של איך אני ולא איך אני עובד את עצמי בלבבי, 
וצריכים  מנהיגים.  איך  ג"כ  לחשוב  אבל  עצמי, 

 להיות שליח 
זה להיות 

יהודי
לקראת חודש ארגון יצא רכז ההדרכה, 
דביר עמיאור, לשוחח עם הרב שמואל 

אליהו, רבה של העיר צפת על נושא 
חודש הארגון ושנת תשע"ד כולה. נושא 

"השליחות".

 הרב שמואל אליהו. 
צילום: ישיבת מבשר שלום
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מהלך המשחק: 
מעמידים את החניכים בשני טורים, כאשר המטרה היא שכל 

החניכים שנמצאים בטור יבצעו את המשימה הניתנת. 
כשיש  לטור  ולחזור  מסויימת  לנקודה  לרוץ  היא  המשימה 
דרכים רבות ומגוונות לעשות זאת )בקפיצות צפרדע, הליכה 
את  ולכתוב  לרוץ  משפט  להמשיך  ביד,  חפץ  עם  אחורה, 

השם שלך ולחזור וכדומה...(.
לתשומת לב: חשוב להקפיד שהשטח יהיה מספיק גדול על 
שהחניכים  כדי  סלעים  וללא  מאתגר,  יהיה  שהמשחק  מנת 
יוכלו לרוץ בלי לפחד ליפול. כמו כן יש להתאים את המשימה 

לרמת השבט.
עזרים: בהתאם למשימה.

מה אפשר ללמוד מהמשחק? הסברת המושג "שליח" – הרי 
אנחנו שליחים של בורא העולם בעולמו. לכל אחד מאיתנו 
יש שליחות וייעוד בעולם הזה וכוחות וכשרונות רבים וגדולים 
שנטע בנו הקב"ה לשם כך. עלינו לזכור זאת ולעמול לגלות 

את ייעודנו ולבצע את  שליחותנו על הצד הטוב ביותר. 

סיפור על שליחות: 
שליחים לא רגילים/ מרדכי יורבצקי

דומה  השעון.  מחוגי  על  הבטתי  לאיטו...  לו  השתרך  התור 
היה שהם עצרו מלכת. עוד דקה ועוד אחת ואני עדיין מחכה 
לתור הנכסף. לאחר זמן שהיה נדמה כנצח, הופיע על המסך 
מבט  העפתי  בתור...  הבא  אני  סוף!  סוף  הו!   .96 המספר 

חטוף אל שעון היד, השעה 18:23 נבטה ממנו. אני כבר שבע 
שעות פה! לפחות עוד מעט הסיוט הזה נגמר. לאחר מספר 
 .97 המספר  הופיע  הצג  ועל  נשמע  הגואל  הצלצול  דקות 
ניגשתי בהססנות ובשירוך רגליים את החדר הצדדי בקומת 
ההמתנה. נכנסתי אל תוך החדר הקטן. הבטתי סביבי. החדר 
ותמונה  מחשב  כתיבה,  שולחן  קטן,  חלון  הכל  בסך  הכיל 
בודדה של נוף הררי שניבטה אלי מן הקיר ממול. המראיין ישב 
על יד שולחן הכתיבה, התיישבתי גם והראיון הגדול החל...                                                                                                                           
הסוגים  מכל  בשאלות  רוויה  ארוכה  שעה  רבע  לאחר 
לאטי  ופסעתי  החדר  מן  יצאתי  הסתיים.  הראיון  והמינים, 
המזכירה  הכניסה.  דלפק  יד  על  עברתי  היציאה.  לכיוון 
תודה  אדוני,  "שלום  אלי:  פנתה  הדלפק  יד  על  היושבת 
איתך  ניצור  והתקבלת,  במידה  לראיון.  שהתייצבת  רבה 
החודש.  סוף  באיזור  שיגיע  בדואר  מכתב  באמצאות  קשר 
חשבתי.                                                                                                           זמן,  יש  וחצי.  שבועיים  עוד  שנותרו  נזכרתי 
לאחר מספר ימים פרח הדבר מזכרוני מרוב דאגות וטרדות 
אך  שגרתי  דיי  דבר  היה  זכרוני  את  שעורר  הדבר  היומיום. 
פני  את  קדמה  אשתי   , העבודה  מיום  בשובי  צפוי.  בלתי 
בכוס מים קרים ובשורה בפיה: "מכונת הכביסה התקלקלה 
וקבע  היום בבוקר. הזמנתי טכנאי שהגיע לפני כמה שעות 
אמרה  כך  שקלים",  מאות  כארבע  יעלה  המכונה  שתיקון 
וספגה את כפיה. "לא נורא", ניחמתי אותה. "טוב שהחודש 
הבנק.  לחשבון  נכנסה  כבר  החודשית  והמשכורת  התחיל 
פתח  לכיוון  מהבית  במהירות  יצאתי  שכחתי!...  איך  רגע! 

 הכוורת
פעולה לחודש ארגון 

בנושא השליחות

למי? זרעים-ניצנים )ג-ה( מעלות-

הרא"ה )ו-ח(, חב"ב )ט ומעלה(

רמת פעילות? קלה 

זמן: אפשר בשבת, עדיף ביום חול 

)ריצה(

הכתבה באתר: 

http://bit.ly/1a3i3am

כל פעולה דבש

מהירות,  מרוב  בשלישיות  קפצתי  המדרגות  את  המגורים.  בניין 
ניגשתי אל תיבת הדואר, פתחתי אותה ו... כמובן! ערימת מכתבים 
קידמה אל פני. עברתי בחטף על כל המכתבים. חשבון חשמל, 
לוגו  הנכסף!  המכתב  ו...  קטן  פרסומי  עלון  חודשי,  מגזין  טלפון, 
החברה התנוסס לו מול עיני. פתחתי במהירות ובהתרגשות את 
בקריאה  החלתי  במכתב..  הצפון  את  לקרוא  בכדי  המעטפה 
בחינה  לאחר  שלום!  היקר  נהריים  ארם  "מר  בו:  כתוב  היה  וכך 
מתאים  נמצאת  אדם,  בני  אלפי  עשרות  של  מעמיקה  ובדיקה 
המבצע,  פרטי  לקבלת  "הסיירת".  חברת  של  הסודית  למסימה 
הינך מתבקש להגיע לכנס החברה אשר יתקיים במשרדי החברה 
במושב "עין המפרש" 62 ביום ד' כ"א בחשוון, בשעה 16:30. נא 
אשר הגעתך בטלפון 04-856771". איזו התרגשות אחזה בי, קשה 
לתאר. מין תחושה כזו שלא נותנת לחיוך לסור מהפנים... כל שכן 
ומכר שפגש אותי ברחוב שאלני מדוע אני כ"כ מאושר, לא יכולתי 
לגלות באמת מהי הסיבה... החיוך פשוט לא זע מפני ימים רבים. 
נכנסתי לרכב  היום הגדול הגיע... לבוש בבגדי השבת החגיגיים 
והתחלתי בנסיעה מהירה על עבר היעד. לאחר נסיעה של כשעה 
הגבוה  המשרדים  בניין  את  איתרתי  המבוקש,  לישוב  הגעתי 
והתכוננתי לצאת מן הרכב. שעון היד שעל ידי הורה על השעה 
16:28. וואו!, אני כמעט מאחר, כעסתי על עצמי. פסעתי בזריזות 
הדלת...  את  ופתחתי  הרצויה  הקומה  אל  עליתי  הבניין,  תוך  על 
מול עיני, התפרש לו אולם רחב מימדים, מאות כסאות ערומים 
בצד החדר וחמישה עשר אנשים בלבד נוכחים. השתהותי גברה 
פי כמה וכמה. לא הספקתי לעכל את המראה כאיש מכובד לבוש 
ושקט  בגרונו  כחכח  שיערתי  כך  המפעל,  מנהל  ועניבה,  חליפה 
"ברוכים  דברים:  נשא  וכך  פיו.  למוצא  חיכו  כולם  באולם.  שרר 
הבאים לכולכם! תודה רבה שהסכמתם להגיע ולהשתתף בכנס 
ההכנה למבצע הסודי. להלן פרטי המבצע: מתוך עשרות אלפי 
אנשים שנבדקים על ידינו בכל שנה בהתנהגותם ובאורח חייהם 
ראיון  לעבור  איש  כאלף  הוזמנו  מורשים.  מעקב  מכשירי  ע"י 
שתפקידו לסנן בקפדנות את האנשים המתאימים למשימה. מתוך 
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מהירות,  מרוב  בשלישיות  קפצתי  המדרגות  את  המגורים.  בניין 
ניגשתי אל תיבת הדואר, פתחתי אותה ו... כמובן! ערימת מכתבים 
קידמה אל פני. עברתי בחטף על כל המכתבים. חשבון חשמל, 
לוגו  הנכסף!  המכתב  ו...  קטן  פרסומי  עלון  חודשי,  מגזין  טלפון, 
החברה התנוסס לו מול עיני. פתחתי במהירות ובהתרגשות את 
בקריאה  החלתי  במכתב..  הצפון  את  לקרוא  בכדי  המעטפה 
בחינה  לאחר  שלום!  היקר  נהריים  ארם  "מר  בו:  כתוב  היה  וכך 
מתאים  נמצאת  אדם,  בני  אלפי  עשרות  של  מעמיקה  ובדיקה 
המבצע,  פרטי  לקבלת  "הסיירת".  חברת  של  הסודית  למסימה 
הינך מתבקש להגיע לכנס החברה אשר יתקיים במשרדי החברה 
במושב "עין המפרש" 62 ביום ד' כ"א בחשוון, בשעה 16:30. נא 
אשר הגעתך בטלפון 04-856771". איזו התרגשות אחזה בי, קשה 
לתאר. מין תחושה כזו שלא נותנת לחיוך לסור מהפנים... כל שכן 
ומכר שפגש אותי ברחוב שאלני מדוע אני כ"כ מאושר, לא יכולתי 
לגלות באמת מהי הסיבה... החיוך פשוט לא זע מפני ימים רבים. 
נכנסתי לרכב  היום הגדול הגיע... לבוש בבגדי השבת החגיגיים 
והתחלתי בנסיעה מהירה על עבר היעד. לאחר נסיעה של כשעה 
הגבוה  המשרדים  בניין  את  איתרתי  המבוקש,  לישוב  הגעתי 
והתכוננתי לצאת מן הרכב. שעון היד שעל ידי הורה על השעה 
16:28. וואו!, אני כמעט מאחר, כעסתי על עצמי. פסעתי בזריזות 
הדלת...  את  ופתחתי  הרצויה  הקומה  אל  עליתי  הבניין,  תוך  על 
מול עיני, התפרש לו אולם רחב מימדים, מאות כסאות ערומים 
בצד החדר וחמישה עשר אנשים בלבד נוכחים. השתהותי גברה 
פי כמה וכמה. לא הספקתי לעכל את המראה כאיש מכובד לבוש 
ושקט  בגרונו  כחכח  שיערתי  כך  המפעל,  מנהל  ועניבה,  חליפה 
"ברוכים  דברים:  נשא  וכך  פיו.  למוצא  חיכו  כולם  באולם.  שרר 
הבאים לכולכם! תודה רבה שהסכמתם להגיע ולהשתתף בכנס 
ההכנה למבצע הסודי. להלן פרטי המבצע: מתוך עשרות אלפי 
אנשים שנבדקים על ידינו בכל שנה בהתנהגותם ובאורח חייהם 
ראיון  לעבור  איש  כאלף  הוזמנו  מורשים.  מעקב  מכשירי  ע"י 
שתפקידו לסנן בקפדנות את האנשים המתאימים למשימה. מתוך 

המשימה  לביצוע  בלבד  עשר  חמישה  נבחרתם  האנשים  אלף 
השנה. אתם..." מנהל המפעל התרגש מאוד, שלף ממחטה וניגב 
בה את הזעה שבצבצה על מצחו, שתה לגימה קטנה מכוס המים 
שעמדה לצידו, והמשיך, "אתם תרדו מעולמנו לעולם האנושי של 
בני האדם ותוולדו כיהודים כמו שאר בני ארצנו "עצי החיים". אך 
אתם רבותי.. תוולדו עם תכונות מיוחדות של הנהגה והובלת העם. 
אתם תקשרו כביכול, בין עולמנו זה לבין העולם האנושי. אך לא 
ודומיה, אלא ע"י התאמת עצמכם לדרך האידיאלית  ע"י נבואה 
ולפיה תובילו את כל העם היהודי בעולם האנושי. זמן  והרצויה. 
המבצע יתפרש במשך כל השנה כולה. בכל יום נשלחים נשמות 
יהודיות כמוכן אל העולם האנושי שנולדות בתור אנשים רגילים, 
למשימתכם.  כיאה  שתוכשרו  לאחר  תוולדו,  אתם  גם  וביניהם 
אך אתם  הרגילות.  לבין הנשמות  ביניכם  יהיה  לא  חיצוני  הבדל 
תכונותיכם  בזכות  העולם  את  ותעצבו  תנהיגו  אתם  רגילים.  לא 
והכשרתכם. אך דעו לכם, כל בני האדם יכולים להוביל ולהנהיג, 
השתמשו  אנא  מתוגברות.  תכונות  עם  לעולם  תבואו  אתם  אך 
המשפט  את  ופלט  סבורים  לרגעים  עצר  החברה  מנהל  בהן!". 

האחרון: "דרך אגב, שם המבצע הוא: "השליחות"...       
-------------------------------------------------------

שומרי  היהודים  את  במשל  כביכול  מתאר  הסיפור  למדריך: 
שליחים  בתור  והובלה  הנהגה  יכולת  בעלי  והמצוות  התורה 
מאיתנו.  אחד  כל  להיות  יכול  בעצם  שזה  כולו.  העם  לקידום 
אנחנו המנהיגים והשליחים של הדור כולו ובתפקידנו לעשות את 

וכמה  יש בעולם  המוטל עלינו. חשבו כמה אנשים 
ומצוות  תורה  יהודים? כמה מתוכם שומרי  מתוכם 
עלינו  המוטלת  השליחות  כך  בעקבות,  לא?  וכמה 
מורכבת וגדולה ואנו צריכים לנסות ולהשתדל כמה 

יותר לענות להגדרה של "שליח".
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למה להדריך רק בשביעית?!
נעם תנעמי, קומונר גב"ש

כולם ל בשביעית?????  להדריך  רק  מה 
שואלים....

אפשר גם בשישית.. מה הבעיה?!?!??!
אז יש בעיה....

זה  אבל  ופשוט  קל  זה  שלהדריך  חושבים  כולנו 
ממש לא כך...

בגרות  הרבה  צריך  להדריך  שכדי  להבין  צריך 
וניסיון.... הדרכה זה לא משחק ילדים!!!!

בהדרכה אנחנו נוגעים בחינוך עם ישראל וזה לא 
עוד קייטנה.... חשוב מאוד לפני שאנחנו מכניסים 
מדריך להדרכה צריך לראות שהוא בוגר אדם עם 

ערכים וכ'ו! 
זה מדריך פחות  לעינינו.. מדריך בשישית  ועכשיו 
בוגר ו עם ניסיון... הוא נמצא בשיא גיל הבגרות! זה 

מדריך שרק עכשיו הוא מתחיל להתבשל בישבה  
לעניין  מחוץ  טיפה  וראשו  החבר'ה,  עם  שלו 
ההדרכה!!!! הוא טיפה מחפש איך להיות גבר עם 
חולה  פשוט  הוא  חיים!!!  ולעשות  שלו  החברים 
בשישיזם!!! )כמו שהחבר'ה אוהבים לכנות... ( הוא 
וטיפה  לערכים  מחוץ  טיפה  שלו  שהראש  בחור 
איתו..  ניסגר  מה  בדיוק  יודע  לא  לצחוקים...הוא 
הוא חושב שהוא גיבור על ואפילו שמיניסט!!! אבל 
גדול...  יותר  טיפה  אך  חמשוש  עדיין  הוא  בעצם 
קטן!  ראש  עם  בגדול,וטיפה  חושב  פחות  הוא 

דוגמא אישית פחות היינו לוקחים ממנו..
טיפה  לי  תן  שלו  לקומונר  אומר  הוא  לפעמים 
גיל  יודעים שזה  להינות עם החברים שלי...)כולנו 
והמעינות עם החברים....( לרוב הוא לא  הטיולים 

רואה את ההדרכה כעיקר.. 
מדריך בשביעית זה כבר ליגה אחרת... הוא כבר 
בין  המעבר  כמה  יודעים  )כולנו  בוגר  יותר  הרבה 
השישית לשביעית מבחינת בגרות זה מעבר ענק..( 

רוב  כבר  להדרכה...  להכנס  אדיר  ראבק  לו  יש 
סירה..  באותו  איתם  והוא  בהדרכה  שלו  החברים 
הרבה  לו  ויש  מעצמו,  מחזיק  יותר  הרבה  הוא 
איך  גבהה!  טיפה  לחשוב  מתחיל  הוא  ביטחון! 
לנצל את הזמן ומה הכי טוב לעשות.. יש לו כבר 
הרבה מסקנות מהשישית שלו והוא כבר יודע מה 
לתקן.. הוא מתחיל לחוש באמת את אמת החיים 
שלו ואיך הוא צריך להתנהל.. ולאט לאט הוא כבר 
לחניכיו..  קנה  שהוא  ערכים  מעצמו  להוציא  יכול 
הוא מתנהג הרבה יותר בבגרות והראש שלו נמצא 

פחות בשטויות...  הוא פשוט עולם אחר...
אני יכול עוד לכתוב הרבה..

להיכנס להדרכה בחופש  היא שצריך  אבל דעתי 
ולהיכנס  גדול  ניסיון  לתפוס  השישית  של  הגדול 
יותר  הרבה  תהיה  ההדרכה  וכך  לשביעית  איתו 

משמעותית... בהצלחה מדריך יקר..
נעם תנעמי

מדריכים ה הכנסת  של  אידיאולוגיה 
בשישית נובעת משתי סיבות עיקריות:

האחת, אין ספק שההדרכה אידיאלית היא 
שמדריכים  ספק  אין  שנתיים.  של  הדרכה 
שהתחילו את הדרכתם בשישית, ההדרכה 
שלהם בכלל ובעיקר בשביעית הרבה יותר 
מאוחד,  מגובש,  שלהם  השבט  איכותית. 
מכירים  המדריכים  המדריכים,  את  מכירים 
ויודעים 'עם מי יש להם עסק', איך להעביר 
וכו'. מבחינת החניכים, עדיף מאוד  פעולות 
שנה  ולא  מלאות  שנתיים  ידריך  שמדריך 
כי  וגם  לעיל  האמורה  מהסיבה  גם  אחת, 
בשביל שהחניכים והמדריכים יתקשרו טוב, 
צריך קשר הדוק של לפחות שנתיים. חניכים 
לא רוצים מדריך שנה, שלא הספיקו להכיר 
ומבחינת  יעזוב  הוא  ופתאום  צריך  כמוש 
)שביעית(,  יותר  בוגר  כשהמדריך  המדריך, 
יותר.  ולהתפתח הרבה  יכול לצמוח  השבט 
ועד  בשביעית  הדרכתו  את  שהחל  מדריך 
השבט,  את  ופיתח  גיבש  השביעית  סוף 
יעזוב אותו לאחר שנה אחרי כל ההשקעה. 
להיות  יכולה  בשישית  ההדרכה  חבל?!  לא 

מין הכנה להדרכה הטובה יותר בשביעית.
מדריך שסיים שנת הדרכה אחת בשישית, 
כשהוא מגיע לשביעית הוא בוגר יותר ויכול 
הלכו  שלא  הקודמים  הדברים  את  לשפר 
יכול להיות שבשנה  או  טוב בשנה שעברה 
אלא  ערכיות  פעולות  פחות  יהיה  זה  אחת 

פינת

מה
יל

הד

הדרכה בשישית - 
נריה אובז'נק, קומונר רמב"ש

 mordechai4444@gmail.com בפינה זו תעלה שאלה לדיון. כל אחד מוזמן לכתוב את דעתו בעד ובנגד ואת התגובות הטובות ביותר - יעלו בגליון הבא. נא לציין שם, סניף ולא לשכוח - תמונה :(        ואנו נדון בנושא בהרחבה בגילון הבא || נא לשלוח תשובות ל

השאלה לחודש הבא:
 - נבטים/זרעים  של  פתיחה  לפעולת  מגיעים  סניפים  בהרבה 
מעל ל40 חניכים )עד 70(. על מנת להתמודד עם הכמות הבלתי 
נתפסת הזה עלתה יוזמה של לפצל מראש את השבטים האלו 

לשני שבטים כבר מהפעולת פתיחה.
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מדריכים ה הכנסת  של  אידיאולוגיה 
בשישית נובעת משתי סיבות עיקריות:

האחת, אין ספק שההדרכה אידיאלית היא 
שמדריכים  ספק  אין  שנתיים.  של  הדרכה 
שהתחילו את הדרכתם בשישית, ההדרכה 
שלהם בכלל ובעיקר בשביעית הרבה יותר 
מאוחד,  מגובש,  שלהם  השבט  איכותית. 
מכירים  המדריכים  המדריכים,  את  מכירים 
ויודעים 'עם מי יש להם עסק', איך להעביר 
וכו'. מבחינת החניכים, עדיף מאוד  פעולות 
שנה  ולא  מלאות  שנתיים  ידריך  שמדריך 
כי  וגם  לעיל  האמורה  מהסיבה  גם  אחת, 
בשביל שהחניכים והמדריכים יתקשרו טוב, 
צריך קשר הדוק של לפחות שנתיים. חניכים 
לא רוצים מדריך שנה, שלא הספיקו להכיר 
ומבחינת  יעזוב  הוא  ופתאום  צריך  כמוש 
)שביעית(,  יותר  בוגר  כשהמדריך  המדריך, 
יותר.  ולהתפתח הרבה  יכול לצמוח  השבט 
ועד  בשביעית  הדרכתו  את  שהחל  מדריך 
השבט,  את  ופיתח  גיבש  השביעית  סוף 
יעזוב אותו לאחר שנה אחרי כל ההשקעה. 
להיות  יכולה  בשישית  ההדרכה  חבל?!  לא 

מין הכנה להדרכה הטובה יותר בשביעית.
מדריך שסיים שנת הדרכה אחת בשישית, 
כשהוא מגיע לשביעית הוא בוגר יותר ויכול 
הלכו  שלא  הקודמים  הדברים  את  לשפר 
יכול להיות שבשנה  או  טוב בשנה שעברה 
אלא  ערכיות  פעולות  פחות  יהיה  זה  אחת 

כל  ואז  וגיבוש  לחניכים  התקשרות  יותר 
בשביעית  יעביר  שהוא  והערכים  הפעולות 
)מאשר  טוב  יותר  הרבה  הרבה  יכנסו   –
וגיבוש טוב  להעביר אותו תוכן בלי היכרות 

של השבט(.
שלושה  ע"י  מודרך  בד"כ  נורמלי  שבט  כל 
מדריך  לכל  בסניף.  תקופתו  בכל  מדריכים 
יש את העוצמה שלו, הייחודיות שבו וצורת 
ההדרכה שלו. כאשר החניכים מודרכים ע"י 
דמויות  מדי  יותר  להם  יש  מדריכים,  שישה 
לחיקוי ולהערצה אך פחות איכותיות כי לא 
שבבתי  לב  שימו  כראוי.  להכירם  הספיקו 
את  ילמד  שמורה  מעדיפים  וישיבות  ספר 
כיתתו שנתיים כי כך הוא משפיע הרבה יותר 

על התלמידים והם הרבה יותר קשורים. 
במרץ,  מלאים  שישסטים  שניה,  סיבה 
ברעל  והם  להדרכה  מהכניסה  מתרגשים 
יחסית  פנוי  זמן  הרבה  להם  יש  להדרכה, 
וזו שנה נפלאה להדרכה. כמו"כ,  לשביעית 
צוות סניף שמורכב גם משישיסטים תוססים 
ומורעלים וגם משביעיסטים בוגרים ויודעים 
טוב מה הנתיב שלהם – זהו שילוב מנצח! 
שילוב זה מרים את הסניף הרבה יותר, את 
מאוד  וזה  מגוונת  האווירה  והכל...  הצוות 
משביעיסטים  כולו  שמורכב  )צוות  מוסיף 

הוא מאוד יבש לפי דעתי(.  

בהצלחה לכולם! נריה.

עבודת  עשה  )אשר  בנ"ע  שבסניף  משום  הוקם  מעגלים  אריאל  סניף 
לא  תורניים  וחבר'ה  הידרדרה  התורנית  הרמה  ביישוב  ג"כ(  קודש 
שנים  כמה  וכבר  אלטרנטיביות  חיפשו  הסניף,  בפעילויות  השתתפו 
מדברים על הקמת סניף חדש של אריאל, אך רק לפני כ-10 חודשים 

התוכנית יצאה אל הפועל והוקם סניף חדש, סניף אריאל מעגלים.

הסניף הוקם ע"י צוות של 7 מדריכים שאחד מהם גם היה הקומונר, כלל 
בפתיחה כ25 חניכים ב4 שבטים, ומונה כיום כ40-45 חניכים ב4 שבטים.

צוות ההדרכה המעולה שנבחר לאחר ראיון אישי עם כל אחד והתאמתו 
לדרישות הסניף, מונה היום צוות של 9 מדריכים, שאחד מהם הוא גם 
קומונר, וקומונר נוסף אשר מנהלים ביחד את הסניף. שני הקומונרים 

הם בר יוחאי ביתן ושלומי יצחקי.

מיוחדות:  פעילויות  כמה  ישנם  ואף  השנה,  כל  במשך  פעיל   הסניף 
החופשי,  מזמנם  הצעירים השקיעו  השבטים  חניכי  החופשה,  במהלך 
וניקו את רחובות העיר נתיבות, כמו כן גם חלק מיער שרשרת  והלכו 

נוקה ע"י חניכי הסניף.

חופשת  לפתיחת  ומגבש  מרענן  לייזר  פינטבול  ערב  נערך  כן   .כמו 
הלימודים לכל הסניף

כל זה בנוסף לתפקוד השבועי השוטף של הסניף.

הסניף מתקיים במקלט ציבורי ומתוקצב באופן יפה ע"י ועד יישוב העיר 
מעגלים, אשר מנוהל ע"י יעקב צפרירי.

כל שבת הסניף מקבל תקציב מכובד מאת היישוב לצ'ופרים לכל שבט, 
וכן משמש לסעודה שלישית מגבשת של המדריכים.

 המדריכים בסניף מסורים מאוד לסניף, ולא חוסכים מזמנם ומכספם 
על הסניף והחניכים, לדוג', היה לנו מקרה של מדריך שוויתר על חופשה 

)!( בשביל פעילות נסיעה  במלון 
שנערכה  סניפית  ל"אשקלונה" 

בחופש הגדול.

את  לשבח  לציין  יש  כן  כמו 
מתייחסים  אשר  המדריכים 
באופן חם ואישי לכל חניך, אשר 
אישיות,  בשיחות  ביטוי  לידי  בא 

וכו'.

בתמונה: ילדי הסניף בפעילות

בר יוחאי ביתן הכר את הסניץ     הדרכה בשישית - 
נריה אובז'נק, קומונר רמב"ש

 mordechai4444@gmail.com בפינה זו תעלה שאלה לדיון. כל אחד מוזמן לכתוב את דעתו בעד ובנגד ואת התגובות הטובות ביותר - יעלו בגליון הבא. נא לציין שם, סניף ולא לשכוח - תמונה :(        ואנו נדון בנושא בהרחבה בגילון הבא || נא לשלוח תשובות ל
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עמיאור דביר  מה חדש?          
לעלון 1.  שהגיב  מי  לכל  ענקית  תודה  כל  קודם 

וטיפים  משוב  ונתן  טובה,  מילה  אמר  הקודם, 
לשדרוג העלון.

הנוכחי.  העלון  לקראת  שכתב  למי  מיוחדת  תודה 
העלונים  את  להכניס  שעמל  הישלצניקים  ולצוות 

למעטפות בעל מנת שהם ישלחו בזמן.
בתהליכים  אתכם  לעדכן  הוא  העלון  של  המטרה 
שקוראים בתנועה, להוות במה לדיונים, לקבל טיפים, 

רעיונות לפעולות. ובעיקר לשמור על קשר.

תודה למרדכי יורבצקי מסניף שעלבים שלקח 2. 
על עצמו לערוך את העלון. ובזכותו גליון 2 יוצא 

בזמן ולא אחרי שנגמר כבר החודש...

מסע סוכות - סיימנו מסע סוכות גדול ומוצלח 3. 
לשם  )רק  משתתפים.   800 בסביבות  עם 
משתתפים(.   220 יצאו  שנים  שלוש  לפני  השוואה 
נושא המסע,  עציון.  בגוש  היה בשביל האבות  המסע 
האושפיזין.  בעקבות  היה  הקומונרים  ידי  על  שנקבע 
את  שחיברו  תחנות  מפוזרות  היו  המסע  ובמהלך 
השליחות  ולציר  שלו  להיסטוריה  למקום,  החניכים 
הקומונרים  ובנו  תכננו  התחנות  את  ישראל.  עם  של 
הנוכחיים, והפעילו אותם קומונרים מהצוות של שנה 
סניף  של  ההדרכה  צוות  אליהים  בנוסף  שעברה. 
הצגה  ועשה  הראשונה  התחנה  את  הפעיל  מעגלים 
המדריכים  ממכם  שקיבלנו  המשובים  סיום.  במפקד 
הזמן  וזה  מעולים.  היו  וההורים  החניכים  הקומונרים 

להודות לכם המדריכים על כך. 

חודש ארגון  - חודש ארגון נפתח בשבת וירא 4. 
ומסתיים בוישלח. כלקחי שנה שעברה הכנסנו 

מס' שינויים בחוברת:
הפעולה הראשונה בחוברת היא כללית ונוגעת במה א. 

זה להיות שליח. ואח"כ יש עוד שני פעולות ספציפיות 

בנושא של השבט.
את ב.  שחיה  דמות  הצמדנו  שבט  של  נושא  לכל 

שואפים  אנו  ולאורה  השבט  יעסוק  שבה  השליחות 
ללכת.

סיפורים ג.  מטודות,  של  מקבץ  יש  נושא  סוף  בכל 
וחומרי העמקה. כך שאם המתודה או הסיפור לא 
מתאימים לך או אם אתה רוצה להעביר יותר מ3 

פעולות תוכלו לבנות עוד פעולות כרצונכם. 
הצגה ד.  שיר,  ציור,  לתערוכה,  רעיונות  יש  בנוסף 

שאפשר לעשות עם החניכים. 
הפעולות ה.  שאת  בכך  היה  משמעותי  שינוי  עוד 

כתבו קומונרים לשעבר שהתאימו אותם לבנים!!!
חשוב לזכור שעיקר תפקידו של חודש ארגון הוא ו. 

לחנך ולהשפיע על החניכים שלנו דרך עשיה. 
חשוב ז.  השליחות  כמו  בנושא   - נושא  יישומי 

שהחניכים יחוו את המסר בעשיה. לא רק במהלך 
נושא הם  היישומי  לכן  גם לאחריו.  החודש אלא 

לכל השנה.

יום עיון חודש ארגון- ראו פרסום משמאל.  5. 

 .6 - לפינה  מעבר  הדרכה  החמשו"ש 
הוא יתחיל ביום חמישי נר שמיני של 
תסתיים  ההרשמה  ויגש.  פרשת  בטבת.  ב'  חנוכה 

ביום ראשון כח' כסליו.

מפקד תנועות הנוער - משרד החינוך בודק 7. 
את גודלם של תנועות הנוער על מנת לדעת 
המפקד  במהלך  התקציב.  את  ביניהם  לחלק  איך 
יתכן שיתקשרו אלכם ואל החניכים שלכם על מנת 
עזרתכם  לכן  בסניף.  הפעילות  היקף  על  לשמוע 
כל  סמינריון  עבר  שלא  מדריך  אגב  לנו.  חשובה 

השבט שלו לא מתוקצב.
ושנזכה  שיהיה לכולנו חודש מוצלח. מלא בעשיה. 

להיות שליחים נאמנים של הקב"ה. 

בהערכה ובאהבה גדולה.

דביר וצוות תחום בנים.

תורת חיים בעז!

בעזרת ד' יתברך

יום חמישי יג' חשוון 
בבית ספר נועם בנות בירושלים (ליד מכון מאיר)

 4
סדנאות 
פרקטיות

 יחידה 
בנושא השבט שלך

15:30
זכרו את השעה!

ארגוןחודש יום עיון

שיחה
בנושא השליחות

 תפילת מנחה
בשעה 15:30


